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Användningsområde
 Inomhus på väggar och golv i

våtutrymmen.

 För skivkonstruktioner och

betong/puts.

 Används tillsammans med

PCI Lastogum i PCI VG2001
våtrumssystem.

 Kan användas som fuktspärr vid ex.

stänkskydd i kök.

PCI Wadian, tunn gulfärgad tätskiktsdispersion
med hög ångtäthet, påföres i 2 skikt.

 Färdigblandad, klar för användning.
 Tixotrop konsistens.

 Gulfärgad för enklare

egenkontroll/spårbarhet.
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Tekniskt datablad
PCI Wadian®

Användarmässiga och tekniska data
Materialtekniska data
Materialbas

Lösningsmedelsfri konsthartsdispersion.

Komponenter

1 komponent

Densitet

ca. 1,2 g/cm³

Konsistens

Flytande, tixotrop.

Färg

Gul

Förvaring

Förvaras torrt och fritt från frost; får inte förvaras
permanent i temperaturer över + 30 °C.

Lagringstid

Minst 12 månader.

Förpackning

Flaska, 1 liter/1,2 kg.
Art.nr. / EAN-nr. 51902094 / 4083200018903
Dunk, 5 liter/6 kg.
Art.nr. / EAN-nr. 51902041 / 4083200018811

Användningstekniska data
Åtgång

ca 0,20 kg/m²
Åtgången beror på underlagets absorptionsförmåga och struktur.

Förbrukning:
1 liter räcker till ca

6 m²

5 liter räcker till ca

30 m²

Lagrets tjocklek

Torr film
100 μm våt film

Arbetstemperatur

+ 5 °C till + 25 °C

Blandningsförhållande

Skall ej spädas.

Härdningstid*
- Första lager

ca 30 minuter.

- Andra Lager

ca 1 timme.

* Vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer innebär längre tider och högre temperaturer kortare tider.

Förbehandling av underlaget
 Underlaget ska vara rent, torrt och

 Underlagstemperaturen skall vara

fritt från damm, formolja och annat

min + 10 °C

 Böjstyvhet och toleranser i underlaget

skall uppfylla kraven i BBV.

som kan försämra vidhäftningen.

Applicering av PCI Wadian
 Vid starkt sugande underlag som

 Montera PCI Tätband, inner- och

 Rolla PCI Lastogum i tre

betong/ puts, golvspackel och

ytterhörn och rör/brunnsmanschetter,

behandlingar. Total åtgång ca

cementbaserade skivor ska

som limmas mot underlaget, med

1,5kg/m². För komplett information,

underlaget primas med

Lastogum. OBS! PCI Tätband och

se monteringsanvisning PCI VG2001

PCI Gisogrund eller PCI Gisogrund 404

rörmanschetter skall inte bakas in i

eller produktblad för PCI Lastogum.

spädd enligt produktblad.

 Rör om PCI Wadian ordentligt före

användning.

 Rolla eller pensla PCI Wadian ﬂödigt,

åtgång ca 0,10kg/m². Låt torka.

PCI Lastogum utan bara limmas fast.

 Rolla eller pensla PCI Wadian en

andra gång, åtgång ca 0,10kg/m².
Rolla även över PCI Tätband och
manschetter men ej
brunnsmanschett. Låt torka.
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Observera

 PCI Wadian S omröres väl före

användning.

 PCI Wadian S skall inte spädas, färdig

konsistens i förpackningen.

 Skall inte användas i temperaturer

under + 10 °C.

 PCI Wadian S ingår i PCI VG2001

rollat tätskikt.

Information för säker användning
Allmän information om

Intorkad dispersion avlägsnas med tvål

kontakta läkare och visa det här

dispersionsprodukter

och vatten. Vid risk för stänk ska

produktbladet eller förpackningens

Undvik ögon- och hudkontakt.

ögonen skyddas. Vid ögonkontakt, skölj

etikett. Förvaras utom räckhåll för barn.

Använd lämpliga skyddshandskar.

grundligt med vatten. Om ögonen förblir

För mer information se vårt

Dispersionen får inte torka in på huden.

irriterade i mer än några minuter

säkerhetsdatablad.
För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

Ytterligare information
Du är välkommen att kontakta oss med

projekt.

dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

PCI produkter och lösningar för ditt

Reservation för ändringar och tryckfel.

BASF AB
Box 7144
402 33 Göteborg
Tel. 031-26 84 60
Fax 031-26 84 80
info@pci-sverige.com
www.pci-sverige.com

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera
kraftigt, liksom användningsområdet för våra
produkter, så ges endast allmänna
användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen
baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet.
Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna
lämplighetstester
samt själv kontrollera att produkten passar för det
tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig
att kontakta teknisk support vid användningsområden

som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under
rubriken “Användningsområde”. Att använda
produkten utanför de användningsområden som
beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan
medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär
ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid
ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad
accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov
oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av
produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa
våra villkor för försäljning och leverans.

Tekniskt datablad nr 530, utgåva april 2016 (tysk utgåva september 2015).
Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.pci-sverige.com

